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HEI  IGJEN  ALLE  KJÆRE  MEDELSKERE.

Vi har lagt bak oss en fantastisk lutefisksesong, med
rekordbesøk ut til de forskjellige lokallag. Grunnen til økt
aktivitet er at presidentskapet er utvidet med to særs
dyktige og aktive medlemmer, nemlig Bjarne Bjørkelo og
Rune Solberg som er to personer flere lokallag vil se mye
til i de kommende lutefisksesonger. Disse to herrene er
ikke mindre enn utnevnt til Lutefisk ambassadører og stor-
elskere.

Andre forandringer som er gjort i presidentskapet er at
mangeårige Concul og utrettelig lutefiskammbassadør
Yngevar Brusevold er utnevnt til Vicepresident og 
førsteelsker i Norsk Kongelig Lutefisklag. Alle disse ut-
nevnelsene er selvfølgelig gjort enstemig med Presidentens
dobbelstemme.

Kommende sesong kommer til å bli mer hektisk og ganske
sikkert mer givende enn noen gang. Av nye lag som opp-
rettes i kommende sesong må nevnes: Ulvsvåg i Nordland,
et herrelag i Horten, og ikke minst et lag i tørrfiskens
mekka Værøy i Lofoten.

Med dette ønsker jeg hver og en av dere mer enn hjertelig
velkommen til årets lutefisksesong, og ser frem til å møte
dere igjen alle sammen.

Med lutologisk hilsen
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Presidentskapet:
President Frank Jensen
Mobil 97 04 12 81
Tordenskjoldsgate 1, 1606 Fredrikstad
E-post: frank.solus@hotmail.com

Medlemsbladet:
Redaktør, Visepresident
Yngvar Brusevold
Tlf. 69141072, mobil 91764568
Halsgate 7, 1707 Sarpsborg
E-post: yngbruse@online.no

Generalconsuler:
Oslo og Spania
Tore Hannestad, mobil 90084100
Trønderfylkene
Rolf E. Teigen, mobil  90842875
Baltikum
Bjørn Røang, telefon  +3719258099
Sogn og Fjordane og 
øyrikene vest i Norsjøen
Per-Kåre Nybakk, telefon 91356815

President cand lut m/laud og
førsteelsker Frank Jensen leser prologen
under åpningen av lutefisksesongen på

Gamle Raadhus restaurant den
15. oktober 2009.
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Lutefisken 
kjøpes

selvfølgelig
hos oss

Det er i år 25 år siden NKLL ble stiftet. I årets
medlemsblad har vi derfor tatt inn stoff fra
enkelte tidligere årganger, slik at årets utgave blir
en kavalkade. 

Det har skjedd mye innen NKLL i sommer. 
Det er vel ikke til å legge skjul på at det har vært
en del problemmer de siste sesongene. Under-
bemanning i ledelsen, til dels sviktende øko-
nomi, stadig flere lokallag kommer til – dette
har ført til de problemer vi har hatt å slite med.
Presidenten har derfor omorganisert og styrket
ledelsen for å stå bedre rustet til å løse de opp-
gaver som arbeidet krever. Det er nå etablert en
gruppe som kalles presidentskapet bestående av
4 personer. De er:

President: Frank Jensen, 
(970 41 281 - frank.solus@gmail.com)
Visepresident: Yngvar Brusevold, 
(917 64 568 - yngvar.brusevold@hotmail.no)
Ambassadør: Bjarne Bjørkelo, 
(976 82 120 - lagrotta@start.no)
Ambassadør: Rune Solberg, 
(900 76 700 - rune@hotelcity.no)

Ajourhold av medlemsregisteret og utsendelse av
kontingentkrav er nå tatt hånd om på en mye
bedre måte, og det er et håp at man i løpet av
inneværende år skal komme helt ajour med
dette. Pins og fortjenestemedaljer er nå satt i
produksjon,det samme er ordensbånd til ny-
utnevnte consuler og viseconsuler. Det er flere
nye lokallag på trappene, og et par steder er det
reorganisering på gang. Det vil også i innevær-
ende sesong bli noe mindre besøk rundt omk-
ring, men ta gjerne kontakt hvis noen føler det
sterkt ønskelig med besøk.

Dette har selvfølgelig noe med økonomi å gjøre.
Praksis har vært at reise-omkostningene dekkes
sentralt, mens logi dekkes lokalt. Etter at vi fra i
fjor ikke lenger blir sponset av Eksportutvalget

Lutefisklag  avholdes
4/12 - 2010

  

  
   

    
    

    

 

     
     

      
  

  
  

     
    

 
  

       
   

       

 
   

      
      

   

   
   

Salget 
av lutefisk 
øker for 
hvert år...

REDAKTØREN      

- tlf 69 14 05 55Klokkergårdveien , 1711 Sarpsborg 
E-post: asglalaksen@gmail.com
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for fisk og nye lag stadig etableres rundt om, 
er dessverre ikke økonomien god nok til om-
fattende reisevirksomhet.

Presidentskapet arbeider med å finne løsninger
på dette problem, og forhåpentligvis er vi snart i
mål.

Sesongen er nå godt i gang, og det spises lutefisk
over det ganske land som aldri før. I løpet av de
25 år som er gått siden vi ble etablert, er tider
og levemåter blitt betydelig endret. Det er etter
hvert etablert interesseforeninger for mange
typer selskapelig nytelse. Jeg tenker på rakfisk-
lag, cognacklubber, vinklubber, øl-lag og enda
mye mer. Det bør kanskje på lokalt plan være en
ide å etablere et visst samarbeide bl.a. for å ungå
stevnekollisjoner. Det kan nevnes at på Røst har
det nettopp vært et slikt samarbeid med Norske
Akevitters Venner, avd Røst. 

I lagsoversikten er det nå strøket noen lag der
det ikke har vært aktivitet de senere år. Det vil i
løpet av året bli innsatt en del nye consuler/
viceconsuler. Der dette er kjent, er de nye ledere 
allerede ført opp.

Det arbeides intenst med å få registrert 
E-post adresser til alle de medlemmer som
har slike. Det vil være en stor besparelse å
sende brev pr. mail i stedet for via postverket. 
Så en oppfordring til alle:
Send en E-post der din mail-adresse kommer
tydelig fram. Send den ti: lagrotta@start.no

Med lutologisk  og optimistisk hilsen
Yngvar Brusevold

Visepresident og redaktør

    HAR ORDET 

Visepresident og redaktør: Yngvar Brusevold

Ambassadør: Bjarne Bjørkelo Ambassadør: Rune Solberg
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KEN-NOR AS 
SPORT OG LEK

Løkenholtet,
1583 Rygge

web: ken-nor.no
e-post: kennor@online.no

telefon: 69 28 05 20
fax: 69 28 05 21

mobil: 416 12 480

• Telefon 69 15 81 00
• Telefax 69 15 81 10

Stensrødveien 9, 
1719 Greåker

Totalleverandør av 
storhusholdningsartikler.no

VÅRE ANNONSØRER
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Velkommen, kjære venner!

Ja, selve ordet vennskap tenner

lys og varme, glød og ild,

som et solrikt fargespill.

Nu i kveld, som så ofte før enn,

har vi vandret inn av døren

til disse festpyntede sale,

lutefisk-elskernes  festlokale.

Samlet i lucculli ånd

vevet inn i guders bånd,

med forventninger til denne aften,

som forsterker hele kraften

i vår felles interesse

for denne velsmakende delikatesse.

Ja, bare lytt til gudenes hvisken

om den guddommelige spise, lutefisken.

Forsamlet her i aften, venner og gourmeer

Lutefiskens protegeer,

noviser og veteraner,

alle med finstemte ganer

ånder inn den kjente duften

som svever inn og fyller luften,

stigende opp fra de varme gryter,

kjenner du hvor du stunden nyter?

Denne gourmet-retorikk

lyder som den skjønneste musikk.

Ord om havets delikatesser

tilsatt smakelige finesser

til en fullkommen diett:

Sennepssaus, bacon og ribbefett,

tørr sennep, ertestuing og varme poteter.

Her tales om livskvaliteter!

(navn eller kokken) kjøkkenets suverene for-

valter(e)

høytidsstemt foran grytenes alter(e)

i den dypeste konsentrasjon,

overvåkende aftenens kulinariske kreasjon.

Usvikelig befestet er vår tro

på kokken(e) her på denne kro

slik at lutefisken, akk, aftenens clou

blir nok et sødmefylt rende-vouz.

Så gi nå bare signalet – 

Vi er rede til det sakramentale

i denne etterlengtede stund.

Rede er hver gane og hver en munn.

Så derfor lutefiskelskere, kvinner som menn,

følg parolen og elsk igjen! 

Idar Allum

DEN FØRSTE PROLOG!
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VÅRE ANNONSØRER

  

           
          

      
       

       
          
           
          

        
         

       
       

         
          
         

          

          
         

           
           

        
          
          
         

   
   

Rya Produkter AS
Lutefiskprodusent

Alt av fisk 
og skalldyr

9100 Kvaløysletta
telefon 77 69 81 90
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O Lutefisk  -  O Lutefisk
Skal synges stående

Melodi: O Tannenbaum - o Tannenbaum

O Lutefisk vi bøyer oss

For kongen iblandt spiser

Den skjelv av mykt belutret liv

Fortjener alle priser.

Hvert år vi venter like spent

Med vann i munn og håpet tent.

O lutefisk, din frelste flokk

Ærbødighet deg viser.

O lutefisk, sublime sol

Hvor finnes vel din mage?

Vi lader Wien sin wurst i fred 

og Rom sin pizza bage.

Må svensken ha sin sure sild

og dansken spise hva han vil,

med deg serveret på vårt bord

vi intet annet smage.

O lutefisk, celestial

celebritet deslige.

Om duft av deg til himlen når,

misundes jorderige.

I bad av gyldent baconfedt,

tilsammen  med en hvit potet

du fryder oss så himmelsk at

all jordisk lyst må vige.

Oscar Kvåle

HYMNEN

Foto: Jan Erik Wessel
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Den forskningsgruppen som ble nedsatt i 1996 med
Øyvind Sand som leder, besto utelukkende av
hvalerfolk. Det resultat som gruppen kom fram til er
vel etter hvert alment kjent. I et 20-års jubileums-
nummer av  vårt blad er det  naturlig å gjengi re-
sultatet av den forskning som ble  gjort.

LUTEFISKENS OPPRINNELSE

Når det gjelder lutefiskens opprinnelse, har det nærmest
vært den naturligste  ting i verden for oss Hvaler-boere at
den har sitt utspring her. I generasjoner har vi tilberedt
og spist den på ekte Hvaler-vis. At enkelte andre lands-
deler hevder å ha opprinnelsen til denne havetas
delikatesse, har aldri vært vesentlig for oss. Før i disse
dager.

I arv fra generasjoner til generasjoner
På hvaler har framstillingsmåten  gått i arv  fra generasjon
til generasjon. Ingen har, før i 1904, sett noen grunn til å
nedtegne oppskrifter. Grunnen til at vi på Hvaler ikke har
deltatt i diskusjoner, er at vi i alle år har satt mer pris på
lutefisken enn å snakke om den.

At nå flere landsdeler hevder å ha opphavet, finner vi etter
hvert så uhørt at vi nærmest føler oss forpliktet til å få  av-
kreftet dette en gang for alle. Hvaler er uten tvil "hjem-
stedet" til lutefisken, og Aalf Cornelius Ingesson alias
"Ludaalf" er mannen som framstår som lutefiskens far.
Allerede i 1984 startet vår søken etter den totale sann-
heten om "Ludaalf" og lute-fiskens opphav.

Ville historier
Opp gjennom årene har det versert diverse mer eller
mindre ville historier om opprinnelsen. For all del - at
folk setter fantasien i sving, er i seg selv svært posistivt.
Imidlertrid - historien bak lutefisken er ikke "vill", kun
et stykke godt "matarbeid". Prøving og feiling var årsaken
til at man etter hvert kom fram til en oppskrift som har
gitt mang en nordmann et herremåltid av dimensjoner.
At hele prosessen foregikk på Hvaler, nærmere bestemt på
Vesterøy, gjør oss stolte over å ha tilført den norske
matkulturen et vesentlig bidrag.

Aalf  Cornelius Ingesson
Desverre har vi ikke vært i stand til å finne etterfølgere
etter Aalf Cornelius Ingesson. Slektsleddene stoppet ved
hans død, i og med at han og hans kone Henrickje døde
barnløse. Lutefiskens far hadde fortjent et ettermæle av
dimensjoner. Vi får forsøke å gi ham det gjennom våre
nedtegnelser.

Aalf Cornelius Ingesson ble født i året 1510. Fødestedet
har vi ikke klart å stadfeste til hundre prosent, men
notater forteller om en Østfold-oprinnelse. I seg selv for-
klarer dette kanskje flyttingen tilbake til Hvaler-øyene
etter år i "sjøflyktighet".

La oss imidlertid starte med begynnelsen: I sine ung-
domsår viste Aalf en bemerkelsesverdig interesse for havet
og de ressursene som man fant der. Allerede  i svært ung
alder viste han interesse for tilberedning og foredling av
disse ressursene. Ganske uvanlig for en ung mann på den
tid! Interessene gikk også i en retning av en karriere som
sjømann. Dette førte til hans aller første reise - til Kø-
benhavn - for å ta den utdannelsen som fikk ham i gang,
og som gjorde at han etter hvert endte opp som seils-
kuteskipper i sin svigerfars rederi. Veien til den statusen
som det den gang var å kunne titulere seg som skipper var
lang og stormfull, og om vi tolker de historiske fakata rett,
ville han nok aldri ha havnet som skipper om ikke
svigerfaren hadde hjulpet til. Aalf var nemlig på ingen
måte en hard mann, noe som i de dager nærmest  var en
nødvendighet  for å kunne ha kommandoen på et skip. I
alle fall ikke i utgangspunktet!

Det han manglet i myndighet, tok han imidlertid igjen
når det gjaldt omtanke for sitt mannskap. Desverre skulle
det vise seg at mange tok dette som et tegn på svakhet -
en antagelse som så absolutt ikke holdt stikk. Hans mange
år til havs lærte ham  å ta det onde ved roten, og de som
tok hans omtanke som et svakhetstegn og dermed ville
benytte seg av dette, kom til å angre dypt og inderlig. Aalf
Cornelius var en mann som visste å sette hardt mot hardt
når han ble tilstrekkelig presset, skulle det vise seg

Hendrickje  Dons, rederdatter
Som tidligere nevnt var svigerfaren en medvirkende årsak

SOGA OM LUDAALF
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til at Aalf 's karriere til sjøs tok fart.  Før man får en
svigerfar må man imidlertid ha en kone. Fra utdannelsen
i København gikk ferden for Aalf  til Holland og den hol-
landske flåten. I og med at han hadde en grunnutdannelse
fikk han forholdsvis raskt hyre som befal på en skute. Det
var under landligge i Amsterdam han traff sin tilkom-
mende hustru, Hendrickje Dons, rederdatter.

I de tiders svært moralske samfunn, skulle det imidlertid
ennå ta noen år før steget inn i den hellige ektestand var
et faktum. I mellomtiden skulle det vise seg at Aalf kom
meget godt overens med sin framtidige familie, og han
ble etter forholdsvis kort tid akseptert som Hendrickjes
framtidige ektemann.

Dermed startet også klatringen  på rangstigen, og to år
etter dette igjen ble ekteskapet stadfestet, og Hendrickje
tok navnet Ingesson i besittelse. Naturlig nok bosatte de
seg i Amsterdam og ble boende her til Aalf sa farvel til
livet på havet.

Fast gjest i byssa
Den gang var det vanlig med portugisisk besetning i byssa,
og i så måte fulgte Aalf og Dons rederi tradisjonene. At
portrugiserne har lange mat-tradisjoner når det gjelder
havets ressurser, er ingen ny kunnskap. Spesielt var til-
beredningen av fisk  noe som interesserte Aalf  i høyeste
grad. Vi kan nok fastslå at ideen om luting av fisk kom
fra disse hyppige visittene i byssa og i samtaler med sitt
portugisiske mannskap. Spesielt en mann ved navn Carlos
Bapatista lærte Aalf  mange av datidens gastronomiske
hemmeligheter. Garnityret  vi i dag kjenner som en
vesentlig del av lutefiskmåltidet,  snappet han nok opp et
og annet om i sine mange timer i byssa sammen med
Carlos Baptista. Saltet fisk var i  disse dager standard
proviant på skutene. Med det en fare for svært ensformig
kost. Aalf hadde ideer som gikk på oppbevaring og for-
edling, og vi kan i den sammenheng i ettertid fastslå at
han uten tvil var en pioner på dette området.

Desverre skulle det vise seg at mannskapet ombord på
skuta som Aaalf førte aldri fikk nyte godt av det som vi
senere kjenner som lutefisk, men til gjengjeld hadde
mannskapet på Aalfs' skute et langt mer variert kosthold
enn det som var vanlig i de tider. Vi vil nok tro at dette
var en av grunnene til at Aalf i flere år hadde et svært
trofast mannskap med en langt mindre dødelighet enn
normalt.

Den ukjente sykdommen
Allerede i en alder av 52 år måtte Aalf gi avkall på livet til
sjøs på grunn av det som den gang kunne kalles en ukjent
sykdom, men som vi i dag kjenner  som reumatiske lid-

elser. I året 1562 mønstret han av, men begynte umid-
delbart å lete etter et sted hvor han kunne tilbringe sin al-
derdom, langt fra storbyen. I 1574, etter å ha prøvet det
ene stedet etter det andre, fikk han endelig ideen om å
prøve gamlelandet Norge igjen. Problemet  var klimaet
og virkningen det hadde på hans reumatisme, men det
skulle vise seg å være en ubegrunnet frykt. Allerede den
gang kjente man til at Hvaler-øyene som et sted der
dagene med sol  var mange  og gode. Aalf fant sitt paradis,
tok med seg Hendrickje (dog etter en tid med overtalelser)
og flyttet for siste gang.

Ro i sinnet
Endelig, etter mange års søken kunne han slå seg til ro.
Vesterøy på Hvaler ble hans siste kjente bosted, og her
bodde han til han fylte 72 år. Men betegnende nok døde
han ikke på Hvaler. Det siste åndedrag tok han i Ams-
terdam i 1582, under et besøk i sin kones hjemby. For
selv om Aalf fant sitt paradis på Hvaler, klarte aldri
Hendrickje å finne seg helt hjemme så langt fra storbyen
hun vokste opp i. For henne var imidlertid mannens lykke
så vesentlig at man aldri hørte henne klage på dette. Til
gjengjeld fikk hun med seg Aalf  på besøk tilbake til
familien og byen hun elsket over alt på jord - Amsterdam!

Etter Aalf 's død  vendte Hendrickje aldri tilbake til
Hvaler. Også hun trakk sitt siste åndedrag i Amsterdam -
i 1585 - tre år etter Aalf. Hendrickje Dons Ingesson ble
74 år. 

Et meget tidlig bilde fra Hvaler der President Cand Lut
m/Laud og visepresident Idar Allum er fotografert foran et
gammelt portrettmaleri av Aalf Dons Ingesson.
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Lutefiskproduksjon
Fiskekjøper

Klippfiskproduksjon
Tørrfisksnacks

Følgende påstand står vi inne for:

«Våre medarbeidere går i lut og 
kaldt vann for å kunne gi Norge den 

beste lutefisken.»

Taste Of North AS, Korsnes, 8275 Storjord i Tysfjord
Tel. 75 77 53 90 - E-post: post@tasteofnorth.no

Web: www.tasteofnorth.no



LUTEFISKKALENDER 2013L
UKEDAG     DATO    STED:                                  HVOR:
ONSDAG      9.10.    KRISTIANSAND                  CALEDONIEN
TORSDAG   17.10.    OSLO RESTAURANT          DET GAMLE RÅDHUS
TORSDAG   17.10.    AKER BRYGGE                    RORBUA
ONSDAG    23.10.    KRISTIANSAND                  HOTELL ERNST
LØRDAG     26.10.    RØST                                    QVERINI RESTAURANT
ONSDAG      6.11.    KRISTIANSAND                  TIDERO
ONSDAG      6.11.    STJØRDAL                           STJORI RESTAURANT
FREDAG        8.11.    SARPBORG                          HOTELL RICA SAGA, REST. 2. ETASJE
LØRDAG       9.11.    GEILO                                  RESTAURANT HALLINGSTUENE
LØRDAG       9.11.    KALVÅG                               KNUTHOLMEN
LØRDAG       9.11.    ÅROS                                    SÆTRE FJORDRESTAURANT
TORSDAG   14.11.    TRONDHEIM                     RICA NIDELVEN HOTELL
FREDAG      15.11.    ULVSVÅG, HAMMARØY    NYTT LAG
LØRDAG     16.11.    HVALER                               ØYKROA
LØRDAG     16.11.    SPITSBERGEN                     RESTAURANT HUSET
LØRDAG     16.11.    BODØ                                  JERNBANERESTAURANTEN
TIRSDAG    19.11.    SVEBERGTUNET                SVEBERGTUNET
ONSDAG    20.11.    KRISTIANSAND                  SJØHUSET
FREDAG      22.11.    FREDRIKSTAD                    MAJORSTUEN I GAMLEBYEN
FREDAG      22.11.    SELBUSJØEN HOTELL OG GJESTEGÅRD
LØRDAG     23.11.    RØST                                    QVERINI RESTAURANT
LØRDAG     23.11.    HORTEN                             DET MILITÆRE SAMFUNN   NYTT LAG
ONSDAG    27.11.    SVEBERGTUNET                SVEBERGTUNET
FREDAG      29.11.    ENGELSVIKEN BRYGGE FISKERESTAURANT
LØRDAG     30.11.    ENGELSVIKEN BRYGGE FISKERESTAURANT
ONSDAG      4.12.    KRISTIANSAND                  TANGEN VIDEREG. SKOLE
2014
ONSDAG      16.1.    KRISTIANSAND                  CALEDONIEN
ONSDAG      29.1.    KRISTIANSAND                  TANGEN VIDEREG. SKOLE
LØRDAG         1.2.    LYSEKIL                               HOTELL LYSEKIL
TORSDAG    13.3.    VILNIUIS I LITAUEN
LØRDAG       15.3.    RIGA LATVIA

Påmelding og forespørsler rettes til de respektive lag, se Lagsoversikten. Lag som ikke står oppført
i kalenderen har dessverre vært for sent ute med dato og lokale. Forsøk også her å ta kontakt med 
lokallaget, se Lagsoversikten, evt. spisestedet direkte.
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LLAGSOVERSIKT
[P: President, GC: Generalkonsul, C: consul,  VC: Viseconsul]

PRESIDENTSKAPET

President
Frank Jensen 97041281 frank.solus@hotmail.com

Vicepresident
Yngvar Brusevold 91764568 yngvar.brusevold@hotmail.no

Ambassadør 
Bjarne Bjørkelo 97682120 lagrotta@start.no

Ambassadør 
Rune Solberg 90076700 rune@hotelcity.no

GENERALKONSULER

Trønderfylkene
Rolf E.Teigen 90842875 reteigen@online.no

Baltikum
Bjørn Røang +3719258099

Oslo og Spania 
Tore Hannestad 90084100

Sogn og Fjordane og øyrikene vest i Nordsjøen 
Per-Kåre Nybakk 91356815

LOKALLAGENE

Bodø

c Johnny Gulbrandsen 90030424 jonny@koch.no

Geilo
c Petter Braaten 92407771
vc Frode Aga 95168848

Hommelvik
Rolf E Teigen 90842875 reteigen@online.no

Kristiansand
c Arne Paulsen 38025482 arpaul@online.no

90044755
vc Thor Kaspersen 98205400 takasper@broadpark.no
2.vc Lill Catrine Paulsen

Lillehammer 
c  Kjetil Engum 41233634 kjetil.engum@rica.no

Malvik:
se Hommelvik

Midt-Telemark 
c Einar Ingvoldstad 908439451

Midt-Troms
c Tofinn Hansen 95134404 torfinn.hansen@nordisnett.no
vc Trond Andreassen 95993378
vc Harald Gustavsen 77861469 ha-gust@frisurf.no

Måløy
c Audun Nybakk 95228737

Narvik
c Kjell Jacobsen 90914950
vc Leif Ivar Akselsen 

Nordreisa
c  Hermod Larsen 77766310 post@reisa.no
vc Inge Birkelund 
vc Odd Henrik Hansen och@c2i.net

Røst
c Arne Johansen 90847968 arne@johansen.no
vc Olaf Pedersen 96096128

Sarpsborg
c Jan Andersen 92886315 joddvaan@online.no
vc Liv Auby 90504422 liauby@online.no

Spitsbergen 
c Lasse Stener Hansen 79022088 lasse@stenerhansen.com

41410853
vc Stig Hammer 97667761

Stadlandet
c  Rune Stave 91621921 rune@stave.as

Svebergtunet 
c Ivar Fjeldseth 90754784

Trondheim
c Arne Reitan 95024920
vc Jan Tverråbak

Tromsø
c  Åge Gerhardsen 95045920
vc Åge Martin Luther 95064701

Åros
vc Ragna Mevik 99339001  
vc LivS Andreassen
vc Lena Guding

UTENLANDSKE (inkl. Svalbard)

Karlskoga
c Margareta Sjögren+4658661796

+46704161796
margareta.sjogren@karalskoga.se

Lysekil
vc Jerry Windahl +4652313735 koppmanll@swipnet.se

Riga
c Oddbjørn Gregersen 90933782 ogr@linstow.no
vc Egil Bauer-Nisen 90114777 egilbn@online.no

Tallin
c Bengt Brustad +3725096806
vc Paal Aschjem +3725023200

paal@norest.ee
Villnius
c Per Skisaker +37065607666 Per.Skisaker@Inova.lt
vc Thomas Danielsen

Singapore
c Frank Næsheim +6596226148 rank@snorrefond.com.sg
vc Rolf Kjeseth 95200450 rek@nyplanet.com

Sydney
c Jan Erik Oppl sunocean@tpg.com.au
vc Trygve Amundsen+61299825860 trygve.a@bigpond.com

LAG TELEFON E-POSTADRESSE LAG TELEFON E-POSTADRESSE 
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DDEN GYLDNE LUTEFISK
Den gyldne lutefisk deles ut i 3 klasser:

Kl.1 Den gyldene lutefisk. Tildeles den som 
i løpet av et kalenderår spiser minst 15
lutefiskmåltider.

Kl. 2  Den gyldene lutefisk med sløyfe.
Tildeles den som har mottatt kl.1 og som 
deretter har spist nye 15 lutefiskmåltider i
løpet av et kalenderår.

Kl. 3 Den gyldene lutefisk med sløyfe og
agraff. Tildeles den som ytterligere har spist
minst 15 nye lutefiskmåltider i løpet av et
kalenderår.

Når man har oppnådd kl 2 eller kl. 3, byttes
de foregående ut med den høyere utmerkelse.
Her følger også med et diplom, som bekjent-
gjør at man er slått til ridder av den gyldene
lutefisk i henholdsvis klasse. 1, 2, eller 3.

Kravet er at man fyller ut baksiden av
medlemskortet og får det signert av en
pålitelig person.

Kortet sendes således inn til presidentskapet.

Overrekkelsen av hedersbevisningen foregår
ved en høytidelig seremoni i forbindelse med
et lutefisktaffel i regi av NKLL.

Det er for tiden under utarbeidelse 
påskjønnelsesmåter tiltenkt de som evt. har
”gått videre” etter å ha mottatt klasse 3.



Per Stave AS 

P.b. 24, N-6751 Stadlandet 

Telefon: 57 85 71 91 

Fax: 57 85 73 51

rune@stave.no

www.perstave.no


